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اثر سطوح مختلف متیونین و تورین جیره بر خصوصیات بیوشیمیایی سرم خون
تاسماهی ایرانی ( )Acipenser persicus, Borodin, 1897تغذیه شده با جیره حاوی
سطوح باالی پروتئین گیاهی
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چکیده
استفاده از منابع پروتئین گیاهی بهجای پروتئین حیوانی در جیره ماهی ،میتواند به کاهش هزینه غذا و رفع محدودیتهای
دسترسی به پروتئین حیوانی کمک نماید .با این حال ،اثر استفاده از منابع گیاهی بر ماهی باید بررسی گردد تا مشخص شود چه تاثیری بر
فیزیولوژی ماهی دارند .در این تحقیق ،اثر سطوح مختلف تورین و متیونین جیره بر شاخصهای بیوشیمیایی سرم خون تاسماهی ایرانی
(  ) Acipenser persicus, Borodin, 1897تغذیه شده با جیره حاوی سطوح باالی پروتئین گیاهی (آرد سویا و گلوتن گندم)،
مطالعه شد .به این منظور ،دو آزمایش مجزا انجام شد .در آزمایش اول ،ماهیان با جیرههای حاوی  5/50-1/6درصد تورین و 5/48
درصد متیونین تغذیه شدند .در آزمایش دوم ،ماهیان با چهار جیره آزمایشی حاوی سطوح مختلف تورین ( 5/58و  5/10درصد) و
متیونین ( 5/7و  5/29درصد) تغذیه شدند .پس از شش هفته تغذیه با جیرههای فوق ،سطوح گلوکز ،کلسترول ،تری گلیسرید ،پروتئین
کل ،آلبومین و گلبولین سرم خون ماهیان در تیمارهای مختلف اندازه گیری شد .نتایج نشان داد که تورین باعث کاهش سطوح سرمی
کلسترول و تری گلیسرید گردید .هم چنین ،کمبود تورین یا متیونین جیره باعث افزایش سطح گلوکز سرم گردید .تورین و متیونین به
طور معنیداری بر سطوح پروتئین کل ،آلبومین و گلبولین سرم ماهیان تاثیر گذاشت ( .)P<5/50نتایج حاکی از این است که تورین و
متیونین اثر متقابلی بر خصوصیات بیوشیمیایی سرم تاسماهی ایرانی دارند.
کلمات کلیدی :تاسماهی ایرانی ،تورین ،متیونین ،سرم خون
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مقدمه
ماهیان یک منبع پروتئینی مناسب جهت تغذیه انسان
محسوب میشوند .ماهیان مورد تغذیه انسان هم میتوانند از
طبیعت صید شوند و هم میتوانند بهصورت پرورشی باشند .به
دلیل فشار زیاد بر ذخایر طبیعی ماهیان ،استفاده از ماهیان
پرورشی بهعنوان منبع پروتئینی در تغذیه انسان ،اهمیت زیادی
پیدا کرده است .تغذیه ،از ارکان پرورش ماهی بوده که بخش
زیادی از هزینههای تولید را شامل میشود .بهطور کلی ،پودر
ماهی بهعنوان منبع مناسب پروتئینی جهت تولید غذای ماهیان
پرورشی محسوب میگردد که دلیل آن الگوی اسیدآمینه و اسید
چرب مناسب ،قابلت هضم باال و عدم وجود مواد ضدتغذیهای
میباشد ( Watanabeو همکاران .)0991 ،با اینحال ،استفاده از
پودر ماهی در جیره ماهیان کم شده است که دلیل آن ،قیمت
باال و تولید اندک آن میباشد .بنابراین ،پروتئین گیاهی بهعنوان
جایگزین پودر ماهی در جیره ماهی مطرح شده است .از این
دسته میتوان به کنجاله سویا ،پروتئین سویا و گلوتن ذرت
اشاره نمود .پروتئینهای گیاهی نسبت به پودر ماهی ارزانتر و
در دسترستر هستند ولی محدودیتهای تغذیهای دارند ،مثالً
وجود مواد ضدتغذیهای ،کمبود برخی اسیدهای آمینه و مقدار
اندک تورین از معایب این مواد میباشند ( Kimو همکاران،
8111؛  Storebakkenو همکاران .)8111 ،کنجاله سویا پر
مصرفترین پروتئین گیاهی در جیره ماهیان است که عالوه بر
داشتن مواد ضدتغذیهای ،دارای تورین و متیونین پایینی بوده
که میتواند در ماهیان مشکل ایجاد کند ( Storebakkenو
همکاران.)0991 ،
متیونین یک اسیدآمینه ضروری برای ماهیان بوده که
کمبود آن باعث کاهش رشد و کارایی غذا میشود (،Wilson
 .)8111تورین یک آمین بوده که در ساختار پروتئین شرکت
نمیکند ،ولی در غلظتهای باال در فضای بین سلولی جانوران
یافت میشود ( .)0998 ،Haxtableدر بدن بسیاری از جانوران،
تورین میتواند از متیونین و سیستئین ساخته شود ،لذا این
ترکیبات اثر متقابلی در جیره ماهی خواهند داشت ( Kimو
همکاران .)8111 ،مشخص شده که تورین نقش مهمی در تولید
اسیدهای صفراوی و متابولیسم چربی در گونههای مختلف
ماهی بازی میکند ( Kimو همکاران8111 ،؛  Maitaو همکاران،
8112؛  Gotoو همکاران .)8110 ،از طرفی ،توانایی تولید تورین
از متیونین در ماهیان مختلف ،متفاوت است ،بهطوریکه ،برخی
مثل کپورمعمولی ( )Cyprinus carpioدارای توانایی باال بوده
031

( Seriola

( Kimو همکاران )8111 ،و برخی مانند ماهی دمزرد
 )quinqueradiataو کفشکماهی ()Paralichthys olivaceus
فاقد این توانایی هستند (  Kimو همکاران8111 ،؛  Takagiو
همکاران .)8112 ،لذا ،مطالعه اثر متیونین و تورین در جیره
ماهیان مختلف ،مهم میباشد .در حال حاضر ،اطالعاتی
درخصوص اثر تورین و متیونین در جیره تاسماهی ایرانی ( A.
 )persicusوجود ندارد .هدف از این مطالعه بررسی اثر تورین و
متیونین جیره بر خصوصیات بیوشیمیایی سرم تاسماهی ایرانی
بود .به این منظور ،تاسماهی ایرانی توسط جیرههای مبتنی بر
پروتئین گیاهیِ حاوی سطوح مختلف تورین و متیونین ،تغذیه
گردید و اثر ترکیبی این مواد بر سطوح سرمی تری گلیسیرید،
کلسترول ،گلوکز ،پروتئین کل ،آلبومین و گلبولین بررسی شد.

مواد و روشها
آزمایش اول :این تحقیق در مرکز تحقیقات شهید ناصر
فضلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بهمدت دو
ماه انجام شد .در آزمایش اول 082 ،قطعه تاسماهی ایرانی
(میانگین وزن 32/4±0/81 :گرم و طول کل01/2±0/83 :
سانتیمتر) در  01مخزن فایبرگالس حاوی  811لیتر آب،
معرفی شدند (هفت ماهی در هر مخزن) .در هر تانک از یک
بیوفیلتر جهت هوادهی و بهبود کیفیت آب استفاده گردید.
شش تیمار آزمایشی شامل سه تکرار (سه مخزن ،هر مخزن
شامل هفت ماهی) برای این بخش از آزمایش در نظر گرفته
شد 2 .جیره آزمایشی حاوی سطوح مختلف تورین ]( 1/12شاهد
بدون افزودن تورین) 0/8 ،1/12 ،1/24 ،1/81 ،و  0/2درصد[ آماده
شد .جهت آمادهسازی جیرهها ،ابتدا اجزای جیره (شامل تورین)
با هم مخلوط شدند و سپس به این مخلوط  811سیسی آب
(بهازای هر کیلوگرم جیره) اضافه شد .خمیر حاصله توسط چرخ
گوشت بهصورت پلت (سه میلیمتری) در آمد و توسط باد پنکه
در دمای  01درجه سانتیگراد بهمدت  01ساعت خشک شد .کلیه
ماهیان بهمدت  04روز توسط جیره شاهد (جدول  )0تغذیه
شدند تا با شرایط آزمایش سازگار شوند .پس از سازگاری ،هر
یک از تیمارها بهمدت شش هفته توسط جیره آزمایش مربوطه
تغذیه شدند .نرخ تغذیه 8 ،درصد وزن تر ماهیان و تعداد دفعات
غذادهی 8 ،بار در روز بود .روزانه  91درصد آب مخزنها تعویض
میشد تا کیفیت آب حفظ شود .همچنین ،بیوفیلترها روزانه
شستشو شده و مواد زائد چسبیده به آنها تمیز میشد.
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب بهصورت هفتهای توسط
دستگاه فتومتر ( Wagtecch Portable Photometer 7100,
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ماهی از هر تیمار ( 8ماهی از هر تکرار) خونگیری شدند.

 )Berkshire, UKاندازهگیری میشد .در انتهای دوره آزمایش2 ،

جدول  :1تركيب جيرههای آزمایشی در آزمایش اول
اجزای جيره
آرد سویا
پودر ماهی
گلوتن گندم
آرد گندم
روغن سویا
روغن کلزا
روغن کتان
مکمل ویتامینی
مکمل معدنی
لیزین
متیونین
فیتاز
0
سلولز
تورین

درصد تورین
1/12

1/81

1/24

1/12

0/8

0/2

81
09
09
08/23
1
1
3
1/02
8
1/4
1/0
1/18
0/1
1

81
09
09
08/23
1
1
3
1/02
8
1/4
1/0
1/18
0/42
1/82

81
09
09
08/23
1
1
3
1/02
8
1/4
1/0
1/18
0/8
1/2

81
09
09
08/23
1
1
3
1/02
8
1/4
1/0
1/18
1/9
1/1

81
09
09
08/23
1
1
3
1/02
8
1/4
1/0
1/18
1/2
0/8

81
09
09
08/23
1
1
3
1/02
8
1/4
1/0
1/18
1/0
0/2

ترکیب تقریبی
رطوبت ()%
پروتئین ()%
چربی ()%
کربوهیدرات بدون فیبر ()%
خاکستر ()%
فیبر ()%
لیزین ()%
متیونین ()%
تورین ()%
انرژی خام (کیلوژول بر گرم)

2/2
40/8
09/2
81/1
1/2
3/2
8/8
1/14
1/12
81/83

2/4
40/3
09/4
80/8
1/2
3/8
8/8
1/14
1/81
81/81

2/2
40/2
09/2
81/9
1/4
3/0
8/8
1/14
1/24
81/33

2/2
40/9
09/2
81/2
1/2
8/9
8/8
1/14
1/12
81/31

2/2
48/0
09/2
81/1
1/2
8/2
8/8
1/14
0/8
81/42

2/2
48/3
09/4
80/0
1/4
8/8
8/8
1/14
0/2
81/49

 0در جیرههای آزمایشی مختلف ،تورین با سلولز جایگزین گردید.

آزمایش دوم :در آزمایش دوم 14 ،قطعه تاسماهی ایرانی
(میانگین وزن 82/9±0/10 :گرم) در  08مخزن فایبرگالس
حاوی  811لیتر آب ،توزیع شدند (هفت ماهی در هر تانک).
چهار تیمار آزمایشی شامل سه تکرار (سه تانک) برای این بخش
از آزمایش در نظر گرفته شد .چهار جیره آزمایشی (جدول )8
حاوی سطوح مختلف تورین و متیونین (جیره شاهد1/14 :
درصد تورین  1/1 +درصد متیونین ،جیره تورین 1/04 :درصد
تورین  1/1 +درصد متیونین ،جیره متیونین 1/14 :درصد تورین
 1/9 +درصد متیونین ،جیره تورین  +متیونین 1/04 :درصد

تورین  1/9 +درصد متیونین) آماده شد .کلیه ماهیان بهمدت
 04روز توسط غذای قزلآال (بیومار) تغذیه شدند تا با شرایط
آزمایش سازگار شوند .پس از سازگاری ،هر یک از تیمارها به
مدت شش هفته توسط جیره آزمایش مربوطه تغذیه شدند .نرخ
تغذیه 0/2 ،درصد وزن تر ماهیان و تعداد دفعات غذادهی ،دو
بار در روز بود .روزانه  91درصد آب تانکها تعویض میشد تا
کیفیت آب حفظ شود .همچنین ،بیوفیلترها روزانه شستشو شده
و مواد زائد چسبیده به آنها تمیز میشد .خصوصیات فیزیکی و
شیمیایی آب بهصورت هفتهای اندازهگیری میشد .در انتهای
دوره آزمایش ،شش ماهی از هر تیمار خونگیری شدند.
939
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جدول  :2تركيب جيرههای آزمایشی در آزمایش دوم
اجزای جيره

شاهد

تورین

متيونين

تورین  +متيونين

آرد سویا
پودر ماهی
گلوتن گندم
آرد گندم
روغن سویا
روغن کلزا
روغن کتان
مکمل ویتامینی
مکمل معدنی
لیزین
متیونین
فیتاز
سلولز
تورین

83
02
84
09/83
2
2
8
1/02
4/8
1/1
1
1/18
1/1
1

83
02
84
09/83
2
2
8
1/02
4/8
1/1
1
1/18
1/2
1/0

83
02
84
09/83
2
2
8
1/02
4/8
1/1
1/8
1/18
1/2
1

83
02
84
09/83
2
2
8
1/02
4/8
1/1
1/8
1/18
1/4
1/0

ترکیب تقریبی
رطوبت ()%
پروتئین ()%
چربی ()%
کربوهیدرات بدون فیبر ()%
خاکستر ()%
فیبر ()%
لیزین ()%
متیونین ()%
تورین ()%
انرژی خام (کیلوژول بر گرم)

2/2
48/0
04/9
82/9
1/8
8/4
8/30
1/10
1/14
09/21

2/2
48/0
04/9
82/1
1/3
8/4
8/30
1/1
1/02
09/21

2/4
48/8
04/1
82/0
1/8
8/3
8/30
1/98
1/14
09/28

2/2
48/8
04/1
82
1/8
8/8
8/30
1/98
1/02
09/21

روش خونگيری و اندازهگيری شاخصهای بيوشيميایی

از تفریق آلبومین از پروتئین کل بهدست آمد ( Hoseiniو
.)8103 ،Tarkhani

 011میلیگرم بر لیتر بیهوش شدند .خونگیری توسط سرنگ
 3میلیلیتری از ناحیه ورید دمی ماهیان انجام شد .نمونههای
خون بهمدت  8ساعت در دمای محیط لخته شدند .سپس ،سرم
با استفاده از سانتریفیوژ ( 3111دور در دقیقه بهمدت  3دقیقه
( Wellsو همکاران )0999 ،جدا شد .نمونههای سرم تا زمان
اندازهگیری خصوصیات بیوشیمیایی ،در دمای  -11درجه سانتیگراد
منجمد و بهمدت  02روز نگهداری شدند.
اندازهگیری تری گلیسیرید ،کلسترول ،گلوکز ،پروتئین کل
و آلبومین توسط دستگاه اسپکتروفتومتر ( Biochrom Libra
 )S22و با استفاده از کیتهای پارس آزمون انجام شد .گلبولین،

اندازهگيری اسيدهای آمينه :اتدازهگیری اسیدهای

سرم خون :ماهیانِ صید شده ،توسط اسانس میخک با غلظت

038

آمینه با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع انجام گردید
( Ovissipourو همکاران.)8111 ،
تجزیه و تحليل آماری :این تحقیق در قالب طرح کامالً
تصادفی انجام شد .نرمال بودن دادهها توسط آزمون
 Wilkتایید گردید .دادهها توسط تجزیه واریانس یکطرفه و
آزمون دانکن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .سطح معنیداری،
 1/12بود .دادهها بهصورت میانگین ±انحراف معیار ارائه شدند.
از نرمافزار  Excel 2010جهت رسم نمودارها استفاده شد.
Shapiro-
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نتایج
آزمایش اول :نتایج آزمایش اول در شکل  0نشان داده
شده است .میزان تورین جیره بهطور معنیداری بر سطوح
گلوکز ،تری گلیسرید ،کلسترول ،پروتئین کل ،آلبومین و
گلبولین سرم تاثیر گذاشت .کمترین مقدار گلوکز سرم در گروه
 0/2درصد تورین مشاهده شد .گلوکز سرم در گروههای  1/12و
 0/8درصد تورین مشابه هم بوده و بهطور معنیداری پایینتر از
گروههای  1/81 ،1/12و  1/24درصد تورین بود .سطوح گلوکز
گروههای  1/81 ،1/12و  1/24درصد تورین ،مشابه هم بود.
حداکثر و حداقل تری گلیسرید سرم بهترتیب در گروههای
 1/12و  1/81درصد تورین مشاهده شد (شکل  .)0تری گلیسرید
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سرم در گروههای  1/24-0/2درصد تورین ،مشابه هم بوده ولی
با گروههای  1/12و  1/81درصد تورین اختالف معنیدار داشت.
کلسترول سرمی در گروه  1/12تورین ،بهطور معنیداری
باالتر از سایر گروهها بود (شکل  .)0کلسترول سرمی در گروههای
 1/81و  1/24درصد تورین مشابه بود ولی بهطور معنیداری
پایینتر از سایر گروهها بود .کلسترول سرم در گروههای -0/2
 1/12درصد تورین مشابه هم بود ولی بهطور معنیداری با سایر
گروهها اختالف داشت.
افزایش تورین جیره ،باعث کاهش معنیدار پروتئین کل و
گلبولین سرم شد ،ولی تاثیری بر آلبومین سرم نداشت (شکل .)0

شکل  :1اثر سطوح مختلف تورین بر تری گليسرید (ميلیگرم بر دسیليتر) ،گلوكز (ميلیگرم بر دسیليتر) ،كلسترول (ميلیگرم بر
دسیليتر) ،پروتئين كل (گرم بر دسیليتر) ،آلبومين (گرم بر دسیليتر) و گلبولين (گرم بر دسیليتر) سرم تاسماهی ایرانی
در شکل پایین سمت چپ ،میلههای مشکی نشاندهنده پروتئین کل ،میلههای خاکستری نشان دهنده آلبومین و میلههای سفید نساندهنده گلبولین میباشند .حروف
انگلیسی غیرمشابه ،نشاندهنده اختالف معنیدار بین تیمارهاست.

آزمایش دوم :نتایج آزمایش دوم در شکل  8ارائه شده
است .سطوح گلوکز سرم در ماهیان تغذیه شده با جیرههای
مختلف ،متفاوت بود (شکل  .)8میزان گلوکز سرم در گروههای
تورین و متیونی ،با گروه شاهد تفاوتی نداشت ،ولی گلوکز سرم
در گروه تورین  +متیونین بهطور معنیداری پایینتر از گروه

شاهد بود (.)P<1/12
میزان تری گلیسرید سرم در گروه تورین ،مشابه گروه
شاهد بود (شکل  .)8سطوح تری گلیسرید در گروههای متیونین
و تورین  +متیونین بهطور معنیداری باالتر از گروه شاهد بود.
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سطوح کلسترول سرم در گروه متیونین و تورین  +متیونین
مشابه گروه شاهد بود ،ولی کلسترول سرمی در گروه تورین ،بهطور
معنیداری پایینتر از گروه شاهد بود (شکل .)8
پروتئین کل سرم در گروه شاهد و تورین با هم مشابه بود
(شکل  .)8گروههای متیونین و تورین  +متیونین نسبت به گروه

شاهد پروتئین کل باالتری داشتند .میزان آلبومین سرمی در
گروههای متیونین ،تورین و تورین  +متیونین اختالف معنیداری
با گروه شاهد نداشت .ولی میزان گلبولین گروه شاهد بهطور
معنیداری پایینتر از سایر گروهها بود.

شکل  :2اثر سطوح مختلف تورین و متيونين بر تری گليسرید (ميلیگرم بر دسیليتر) ،گلوكز (ميلیگرم بر دسیليتر) ،كلسترول
(ميلیگرم بر دسیليتر) ،پروتئين كل (گرم بر دسیليتر) ،آلبومين (گرم بر دسیليتر) و گلبولين (گرم بر دسیليتر)سرم تاسماهی ایرانی
در شکل پایین سمت چپ ،میلههای مشکی نشاندهنده پروتئین کل ،میلههای خاکستری نشاندهنده آلبومین و میلههای سفید نشاندهنده گلبولین میباشند .حروف
انگلیسی غیرمشابه ،نشاندهنده اختالف معنیدار بین تیمارهاست.

بحث
مطالعه حاضر مشخص نمود که تورین و متیونین بر
خصوصیات بیوشیمیایی سرم تاسماهی ایرانی اثر میگذارند.
همچنین ،نتایج آزمایش دوم نشان داد که تورین و متیونین اثر
متقابلی بر خصوصیات بیوشمیایی سرم این ماهی دارند.
در آزمایش اول 1/12-0/2 ،درصد تورین باعث کاهش
معنیدار گلوکز سرم نسبت به سایر گروهها گردید .احتماالً دلیل
این کاهش ،کاهشِ مصرف غذا در این گروههاست ،نه اثرِ
فیزیولوژیکی تورین .غذاگیریِ ماهیان این تیمارها از هفته سوم
آزمایش بهطور چشمگیری کاهش یافت و این کاهش ،ارتباط
034

مستقیم با مقدار تورین جیره داشت .مشخص شده که گرسنگی
باعث کاهش میزان گلوکز سرم در ماهیان میشود (  Hoseiniو
همکاران8104a ،؛  Lopez-Lunaو همکاران .)8103 ،در آزمایش
دوم ،پایینترین میزان گلوکز سرم در گروه تورین  +متیونین
مشاهده شد .این گروه از نظر میزان تورین و متیونین جیره،
بهینه محسوب میشود (متیونین =  1/9درصد و تورین = 1/04
درصد) .میزان نیاز به متیونین در ماهیان  8-3درصد پروتئین
جیره میباشد (  .)8118 ،Wilsonدر مطالعه حاضر ،میزان
متیونین جیره  8/04درصد پروتئین جیره بود که مشابه مقداری
است که برای ماهی خاویاری سفید ()Acipenser transmontanus
و قزلآالی رنگینکمان ( )Oncorhynchus mykissگزارش شده
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است ( .)8118 ،Wilsonبنابراین ،از نظر میزان تورین و متیونین،
جیره تورین  +متیونین در بین دیگر جیرههای آزمایشی ،بهینه
محسوب میشود .لذا ،میزان گلوکز سرم این گروه نیز طبیعی
محسوب میشود .در مقایسه با این گروه ،گروه شاهد و گروه
تورین ،گلوکز یاالتری داشتند که نشان از بروز استرس تغذیهای
بهدلیل کمبود متیونین دارد Zhou .و همکاران ( )8100نیز
گزارش نمودند که سطوح غیرِبهینه متیونین جیره باعث افزایش
گلوکز سرم در ماهی سیم سیاه ()Sparus macrocephalus
میشود.
تورین جیره باعث کاهش معنیدار میزان کلسترول و تری
گلیسرید سرم شد .کاهش کلسترول سرم میتواند بهدلیل جذب
آن توسط کبد جهت سنتز اسیدهای صفراوی باشد که در
نهایت به تورین متصل شده و در کیسه صفرا ذخیره میشوند
( Takagiو همکاران .)8112 ،مطالعات پیشین در ماهیان
مختلف نشان دادهاند که تورین باعث کاهش کلسترول سرم
میشود ( Yunو همکاران8108 ،؛  Maitaو همکاران،
8112؛  Gotoو همکاران .)8110 ،دلیل کاهش تری گلیسرید
سرم در تیمارهای تغذیه شده با سطوح مختلف تورین ،مشخص
نیست .ولی از آنجاکه تورین بر تولید اسیدهای صفراوی تاثیر
میگذارد و این اسیدها در متابولیسم چربی نقش دارند ،کاهش
تری گلیسرید سرم میتواند نشانهای از تغییر متابولیسم چربی
باشد (  Sargentو همکاران .)0919 ،دلیل افزایش کلسترول
سرم در گروههای  1/12-0/2درصد تورین نسبت به گروههای
 1/81و  1/24درصد تورین ،همچنین ،دلیل افزایش تری
گلیسرید سرم در گروههای  1/24-0/2درصد تورین نسبت به
گروه  1/81درصد تورین ،مشخص نیست .ولی دلیل آن میتواند
بروز آسیب در سیستم کبدی -صفراوی باشد که تصفیه تری
گلیسرید و کلسترول از خون را دچار اختالل نموده است
(  Hoseiniو همکاران8104b ،؛  Haschekو همکاران.)8101 ،
در آزمایش دوم ،تری گلیسرید سرم در گروه شاهد نسبت
به گروه تورین  +متیونین (که از نظر تورین و متیونین بهینه
تلقی میشود) ،پایینتر بود .دلیل این کاهش میتواند کاهش
غذاگیری در گروه شاهد باشد .غذاگیریِ ماهیان این گروه سه
هفته پس از شروع آزمایش ،کاهش یافت میتواند بهدلیل
کمبودهای تغذیهای باشد (کمبود متیونین و احتماالً تورین).
مطالعات پیشین نشان داده است که کاهش غذاگیری یا
گرسنگی ،باعث کاهش تری گلیسرید سرم در ماهیان میشود
( Hoseiniو همکاران8104a ،؛ ،Hoseini and Ghelichpour
 .)8104کلسترول سرم در گروه متیونین باالتر از گروه
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تورین  +متیونین بود که میتواند بهدلیل کمبود تورین در گروه
متیونین باشد .همانطورکه گفته شد ،تورین باعث کاهش
کلسترول خون میشود.
در آزمایش اول ،ماهیان تغذیه شده با  1/24-0/2درصد
تورین ،پروتئین کل و گلبولین سرمی کمتری نسبت به گروه
شاهد و  1/81درصد تورین داشتند .در این مورد هم بهنظر
میرسد که این کاهش بهدلیل کاهش غذاگیری باشد .همین
حالت در آزمایش دوم نیز در گروه شاهد مشاهده شد .چنین
نتایجی توسط  Hoseiniو  )8104( Ghelichpourنیز گزارش
شده است.
نهایتاً نتیجهگیری میشود که تورین بر میزان چربی سرم
در تاسماهی ایرانی اثر میگذارد .همچنین ،تورین و متیونین
اثر متقابلی بر گلوکز ،چربی و پروتئین سرم میگذارند.
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